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Amendamentul 464
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 - litera (a) şi litera (b)

Text propus de Comisie Amendament

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie şi metodologiile lor sau 
metodologiile şi mecanismele lor de 
monitorizare pentru stabilirea sau 
aprobarea tarifelor de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife reflectă costurile 
reale, în măsura în care corespund 
costurilor unui operator eficient şi 
comparabil din punct de vedere 
structural, şi sunt transparente. Acestea
permit efectuarea investiţiilor necesare în 
reţele, într-un mod care să garanteze 
fiabilitatea acestora,

(b) furnizarea de servicii de echilibrare. (b) furnizarea de servicii de echilibrare 
care reflectă costurile şi sunt, pe cât 
posibil, neutre din punct de vedere al 
încasărilor, furnizând în acelaşi timp 
stimulente corespunzătoare utilizatorilor 
de reţele pentru ca aceştia să echilibreze 
intrările şi ieşirile. Aceste servicii sunt 
corecte, nediscriminatorii şi bazate pe 
criterii obiective.

Or. en

Justificare

The amendment reinserts a condition from Directive 2003/54/EC whereby the regulatory 
authorities may approve the access tariffs, or at least the tariff methodologies underlying 
their calculation. The wording in (a) addresses a present gap insofar as there is no 
requirement for cost-reflectivity in distribution tariffs.  The wording in (b) is based on the 
ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and confirms the principle that TSO’s 
balancing activities should be broadly revenue neutra.



PE404.530v01-00 4/80 AM\714963RO.doc

RO

Amendamentul 465
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

4. Autorităţile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de aprobarea, 
înainte de intrarea în vigoare, a termenilor 
şi condiţiilor pentru: 

4. Autorităţile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de aprobarea, 
înainte de intrarea în vigoare cel puţin a 
metodele utilizate pentru calculul sau 
fixarea a termenilor şi condiţiilor pentru:

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie sau metodologiile lor. Aceste 
tarife sau metodologii permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora, 

(b) furnizarea de servicii de echilibrare. (b) furnizarea de servicii de echilibrare.

Or. en

Amendamentul 466
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – partea introductivă şi litera (a)

Text propus de Comisie Amendament

4. Autorităţile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de aprobarea, 
înainte de intrarea în vigoare, a termenilor 
şi condiţiilor pentru:

4. Autorităţile de reglementare sunt 
responsabile de stabilirea sau de aprobarea, 
înainte de intrarea în vigoare cel puţin a 
metodelor utilizate pentru calculul sau 
fixarea termenilor şi condiţiilor pentru:

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie sau metodologiile lor. Aceste 
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investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

tarife sau metodologii permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

Or. en

Amendamentul 467
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (a)

Text propus de Comisie Amendament

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie şi metodologiile lor sau 
metodologiile şi mecanismele lor de 
monitorizare pentru stabilirea sau 
aprobarea tarifelor de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

Or. en

Justificare

It is appropriate to ensure that the national regulatory authorities are responsible for setting 
or approving: transmission and distribution tariffs and their methodologies, or alternatively, 
the methodologies for setting or approving the transmission and distribution tariffs including 
the monitoring of the application of the methodologies for the setting of tariffs.

Amendamentul 468
Reino Paasilinna

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (a)
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Text propus de Comisie Amendament

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv metodologia de calcul a 
tarifelor de transport şi distribuţie. Aceste 
tarife permit efectuarea investiţiilor 
necesare în reţele, într-un mod care să 
garanteze fiabilitatea acestora,

Or. en

Amendamentul 469
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (a)

Text propus de Comisie Amendament

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife reflectă costurile 
reale, în măsura în care corespund 
costurilor unui operator eficient şi 
comparabil din punct de vedere 
structural, şi sunt transparente. Acestea
permit efectuarea investiţiilor necesare în 
reţele, într-un mod care să garanteze 
fiabilitatea acestora,

Or. en

Justificare

The wording in (a) addresses a present gap in the Directives/Regulations insofar as there is 
no requirement for cost-reflectivity in distribution tariffs.  The proposed wording extends the 
present provisions of the Gas Transmission Regulation to electricity distribution.
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Amendamentul 470
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (a)

Text propus de Comisie Amendament

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie şi metodele utilizate pentru 
calculul acestor tarife. Aceste tarife şi 
metodologii permit efectuarea investiţiilor 
necesare în reţele, într-un mod care să 
garanteze fiabilitatea acestora,

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 20, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs 

Amendamentul 471
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (a)

Text propus de Comisie Amendament

tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie şi metodologiile lor sau 
metodologiile şi mecanismele lor de 
monitorizare pentru stabilirea sau 
aprobarea tarifelor de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,
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Aceasta poate acoperi tratamentul special 
de reglementare pentru noile investiţii.

Or. en

Justificare

Transparency of the system must be guaranteed to ensure access for all market actors, and 
the ability to plan effectively must be ensured by the NRA. In addition, investments clearly 
require regulatory stability with respect to tariffs and thereby may justify an exemption from 
regulatory tariff review. Regulators should be enabled to provide incentives for new 
investments without exempting third party access.

Amendamentul 472
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (a)

Text propus de Comisie Amendament

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele 
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora, 

(a) tarifele de conectare şi acces la reţelele
naţionale, inclusiv tarifele de transport şi 
distribuţie. Aceste tarife permit efectuarea 
investiţiilor necesare în reţele, într-un mod 
care să garanteze fiabilitatea acestora,
aceste tarife nu discriminează noii 
operatori, care ar trebui să beneficieze de 
aceleaşi condiţii de care au beneficiat în 
trecut concurenţii lor;

Or. en

Justificare

In some Member States, new entrants to the market, in particular renewable energy 
installations, have to pay for the full cost of connection to the grid, while TSOs pay the full 
costs of infrastructure when existing plants increase their size and needs for transmission.
This free infrastructure happens also when existing operators change through a modification 
of ownership. This creates a discrimination against new entrants, in particular in the favour 
of existing, centralised plants.
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Amendamentul 473
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4 – litera (b)

Text propus de Comisie Amendament

(b) furnizarea de servicii de echilibrare. (b) furnizarea de servicii de echilibrare, 
care reflectă costurile şi sunt, pe cât 
posibil, neutre din punct de vedere al 
încasărilor, furnizând în acelaşi timp 
stimulente corespunzătoare utilizatorilor 
de reţele pentru ca aceştia să echilibreze 
intrările şi ieşirile. Acestea sunt corecte, 
nediscriminatorii şi bazate pe criterii 
obiective.

Or. en

Justificare

The wording in (b) is based on the ERGEG guidelines for good practice in gas balancing and 
confirms the principle that TSO’s balancing activities should be broadly revenue neutral 
(subject only to the possibility of performance incentives).

Amendment 474
Nicole Fontaine and Dominique Vlasto

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 4a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(4a) Autorităţile de reglementare sunt 
responsabile pentru fixarea sau 
acceptarea, înaintea de intrarea lor în 
vigoare, a condiţiilor de acces la 
infrastructurile transfrontaliere, inclusiv 
a procedurilor de atribuire de capacitate 



PE404.530v01-00 10/80 AM\714963RO.doc

RO

şi de gestionare a congestionării. Acestea 
au dreptul de a cere operatorilor de 
sisteme de transport, dacă este cazul, să 
modifice condiţiile respective.

Or. fr

Justificare

Regulators must have responsibility for controlling the way in which cross-border 
infrastructures are managed. 

Amendamentul 475
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor sau 
metodologiilor, autorităţile de 
reglementare garantează faptul că 
operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi siguranţa 
aprovizionării şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

Or. en

Amendamentul 476
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5
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Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor sau 
metodologiilor, autorităţile de 
reglementare garantează faptul că 
operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi siguranţa 
aprovizionării şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

Or. en

Amendamentul 477
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a limita emisiile 
de carbon legate de funcţionarea 
sistemului, pentru a încuraja integrarea 
pieţei şi pentru a susţine activităţile de 
cercetare conexe.

Or. en

Justificare

The network operators have an influence on carbon emissions through the optimum use of 
existing resource.
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Amendamentul 478
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor sau 
metodologiilor, autorităţile de 
reglementare garantează faptul că 
operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies. Moreover, the 
competence of the regulatory authority to fix the tariffs contradicts to Article 20, according to 
which access has to be granted on the basis of approved tariffs 

Amendamentul 479
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
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a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

a spori eficienţa şi pentru a încuraja 
integrarea pieţei. 

Or. en

Justificare

Incentives for research activities without a specific goal on how to apply research in network 
business should not be incentivised through tariff setting.

Amendamentul 480
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa, pentru a încuraja 
integrarea pieţei şi pentru a susţine 
activităţile de cercetare conexe.

(5) La stabilirea sau aprobarea tarifelor, 
autorităţile de reglementare garantează 
faptul că operatorilor de reţea li se conferă 
stimulentele corespunzătoare, atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen lung, pentru 
a spori eficienţa şi pentru a încuraja 
integrarea pieţei. 

Or. en

Justificare

Incentives for research activities without a specific goal on how to apply research in network 
business should not be incentivised through tariff setting. Research activity can be seen as a 
means rather than as a goal and in network tariff regulation incentives should be applied only 
to goals like efficiency and market integration.
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Amendamentul 481
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Autorităţile de reglementare 
monitorizează gestiunea congestionării în 
cadrul sistemelor naţionale de electricitate 
şi a sistemelor interconectate.
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităţilor de 
reglementare naţionale procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv de 
atribuire a capacităţilor. Înainte de a le 
aproba, autorităţile de reglementare 
naţionale pot cere modificări ale acestor 
proceduri.

Or. en

Justificare

NRAs used to have this competence under directive 54/2003/EC and it should be reinstated.

Amendamentul 482
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Autorităţile de reglementare 
monitorizează gestiunea congestionării în 
cadrul sistemelor naţionale de electricitate 
şi a sistemelor interconectate. 

Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităţilor de 
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reglementare naţionale procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv de 
atribuire a capacităţilor. Înainte de a le 
aproba, autorităţile de reglementare 
naţionale pot cere modificări ale acestor 
proceduri.

Or. en

Justificare

We need to ensure the efficient coordination between NRAs in the capacity allocation 
mechanisms and, more generally, in congestion management. Hence the formal approval of 
the congestion management procedures by regulators needs to be clearly stated, in order to 
ensure an efficient implementation of Regulation 1228/2003.

Amendamentul 483
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 5a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Autorităţile de reglementare 
monitorizează gestiunea congestionării în 
cadrul sistemelor naţionale de electricitate 
şi a sistemelor interconectate.
Operatorii de sisteme de transport 
prezintă spre aprobare autorităţilor de 
reglementare naţionale procedurile lor de 
gestionare a congestionării, inclusiv de 
atribuire a capacităţilor. Înainte de a le 
aproba, autorităţile de reglementare 
naţionale pot cere modificări ale acestor 
proceduri.

Or. en

Justificare

National regulatory authorities do not currently have the same level of competence over 
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capacity allocation and congestion management mechanisms. These differences fully impede 
efficient coordination between NRAs in the capacity allocation mechanisms and, more 
generally, in congestion management. Hence the formal approval of the congestion 
management procedures by regulators needs to be clearly stated, in order to ensure an 
efficient implementation of Regulation 1228/2003.

Amendamentul 484
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autorităţile de reglementare au 
competenţa de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport şi de distribuţie, dacă 
este cazul, să modifice termenii şi 
condiţiile, inclusiv tarifele menţionate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporţionalităţii acestora şi a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

(6) Autorităţile de reglementare au 
competenţa de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport şi de distribuţie, dacă 
este cazul, să modifice termenii şi 
condiţiile, inclusiv tarifele sau 
metodologiile menţionate la prezentul 
articol, în scopul garantării 
proporţionalităţii acestora şi a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 485
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Autorităţile de reglementare au 
competenţa de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport şi de distribuţie, dacă 
este cazul, să modifice termenii şi 
condiţiile, inclusiv tarifele menţionate la 
prezentul articol, în scopul garantării 
proporţionalităţii acestora şi a aplicării lor 

(6) Autorităţile de reglementare au 
competenţa de a solicita operatorilor de 
sisteme de transport şi de distribuţie, dacă 
este cazul, să modifice termenii şi 
condiţiile, inclusiv tarifele sau 
metodologiile menţionate la prezentul 
articol, în scopul garantării 
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într-un mod nediscriminatoriu. proporţionalităţii acestora şi a aplicării lor 
într-un mod nediscriminatoriu.

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies 

Amendamentul 486
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Orice parte care doreşte să înainteze o 
contestaţie cu privire la un operator al unui 
sistem de transport sau de distribuţie, o 
poate înainta autorităţii de reglementare 
care, în calitate de autoritate de soluţionare 
a disputelor, emite o decizie în termen de 
două luni de la primire. Această perioadă 
poate fi prelungită cu două luni, în cazul în 
care autoritatea de reglementare are nevoie 
de informaţii suplimentare. Această 
perioadă poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului. Decizia autorităţii de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

(7) Orice parte care doreşte să înainteze o 
contestaţie cu privire la un operator al unui 
sistem de transport în ceea ce priveşte 
obligaţiile care revin acestuia în temeiul 
prezentei Directive, o poate înainta 
autorităţii de reglementare care, în calitate 
de autoritate de soluţionare a disputelor, 
emite o decizie în termen de două luni de la 
primire. Această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni, în cazul în care 
autoritatea de reglementare are nevoie de 
informaţii suplimentare.  Această perioadă 
poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului.  Decizia autorităţii de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

Or. en
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Amendamentul 487
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Orice parte care doreşte să înainteze o 
contestaţie cu privire la un operator al unui 
sistem de transport sau de distribuţie, o 
poate înainta autorităţii de reglementare 
care, în calitate de autoritate de soluţionare
a disputelor, emite o decizie în termen de 
două luni de la primire. Această perioadă 
poate fi prelungită cu două luni, în cazul în 
care autoritatea de reglementare are nevoie 
de informaţii suplimentare. Această 
perioadă poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului. Decizia autorităţii de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

(7) Orice parte care doreşte să înainteze o 
contestaţie cu privire la un operator al unui 
sistem de transport în ceea ce priveşte 
obligaţiile care revin acestuia în temeiul 
prezentei Directive, o poate înainta 
autorităţii de reglementare care, în calitate 
de autoritate de soluţionare a disputelor, 
emite o decizie în termen de două luni de la 
primire.   Această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni, în cazul în care 
autoritatea de reglementare are nevoie de 
informaţii suplimentare. Această perioadă 
poate fi prelungită cu acordul 
reclamantului.  Decizia autorităţii de 
reglementare produce efecte obligatorii 
până la o eventuală hotărâre contrarie ca 
urmare a unui apel.

Or. en

Amendamentul 488
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 8

Text propus de Comisie Amendament

(8) Orice parte care se consideră lezată şi 
care are dreptul de a contesta o decizie 
luată cu privire la metodologiile urmate în 
temeiul prezentului articol sau pe care 
autoritatea de reglementare este obligată să 
o consulte cu privire la metodologiile 

(8) Orice parte care se consideră lezată şi 
care are dreptul de a contesta o decizie 
luată cu privire la metodologiile urmate în 
temeiul prezentului articol sau pe care 
autoritatea de reglementare este obligată să 
o consulte cu privire la tarifele sau 
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propuse poate, în termen de două luni de la 
publicarea deciziei sau a propunerii de 
decizie ori într-o perioadă de timp mai 
scurtă prevăzută de statele membre, să 
depună o contestaţie în vederea revizuirii 
respectivei decizii sau propuneri de 
decizie. Contestaţia nu are efect suspensiv.

metodologiile propuse poate, în termen de 
două luni de la publicarea deciziei sau a 
propunerii de decizie ori într-o perioadă de 
timp mai scurtă prevăzută de statele 
membre, să depună o contestaţie în vederea 
revizuirii respectivei decizii sau propuneri 
de decizie. Contestaţia nu are efect 
suspensiv.

Or. en

Justificare

Like under the current regulatory regime, Member States shall have the choice to establish a 
regulatory control over either the tariffs themselves or the tariff methodologies 

Amendamentul 489
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Statele membre creează mecanisme 
eficiente şi adecvate de reglementare, 
control şi asigurarea transparenţei în scopul 
evitării abuzurilor de poziţie dominantă, în 
special în detrimentul consumatorilor, cât 
şi a oricăror comportamente agresive pe 
piaţă. Aceste mecanisme iau în considerare 
dispoziţiile tratatului, în special cele ale 
articolului 82.

(9) Statele membre creează mecanisme 
eficiente şi adecvate de control şi 
asigurarea transparenţei în scopul evitării 
abuzurilor de poziţie dominantă, în special 
în detrimentul consumatorilor, cât şi a 
oricăror comportamente agresive pe piaţă. 
Aceste mecanisme iau în considerare 
dispoziţiile tratatului, în special cele ale 
articolului 82.

Or. de

Justificare

In many Member States it is competition authorities that have the power to intervene in areas 
of competition. Other Member States, on the other hand, have even assigned these 
responsibilities to the regulatory authorities. The rule in Article 22c is thus legally wrong.
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Amendamentul 490
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează public şi sunt
proporţionale şi necesare.

Or. en

Justificare

The reasoning for the decisions taken by the Regulatory authority need to be make public to 
ensure confidence and reduce delay in the introduction of measures.

Amendamentul 491
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare sunt motivate şi justificate 
pentru a facilita controlul judiciar.

Or. de

Justificare

According to the draft Directive, the regulators should be vested with comprehensive and far-
reaching decision-making powers, without their decision being subject to legal scrutiny, so 
the independence of the regulatory authorities means they are not politically accountable to 
anyone. For this reason, it is essential that express provision be made for legal scrutiny of the 
content of decisions by the regulatory authorities. 



AM\714963RO.doc 21/80 PE404.530v01-00

RO

Amendamentul 492
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează.

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează pentru a 
permite controlul judiciar.

Or. en

Amendamentul 493
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează. 

(12) Deciziile luate de autorităţile de 
reglementare se motivează pentru a 
permite controlul judiciar.

Or. en

Amendamentul 494
Lambert van Nistelrooij

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existenţa la (13) Statele membre asigură existenţa la 



PE404.530v01-00 22/80 AM\714963RO.doc

RO

nivel naţional a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorităţii naţionale de 
reglementare are dreptul la apel în faţa unui 
organism independent.

nivel naţional a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorităţii naţionale de 
reglementare are dreptul la apel în faţa unui 
organism independent. Se asigură dreptul 
de a introduce o acţiune atât în ceea ce 
priveşte conţinutul deciziei, cât şi 
procedura utilizată.

Or. en

Justificare

Following the harmonisation of powers en duties of national regulators appeal procedures 
should also be harmonised.

Amendamentul 495
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existenţa la 
nivel naţional a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorităţii naţionale de 
reglementare are dreptul la apel în faţa unui 
organism independent.

(13) Statele membre asigură existenţa la 
nivel naţional a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorităţii naţionale de 
reglementare are dreptul la apel în faţa unui 
organism judiciar naţional sau a unei alte 
autorităţi naţionale independente de 
părţile în cauză şi de orice guvern.

Or. en

Justificare

In order to ensure the independence and integrity of national regulatory decisions, appeals 
should be undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not 
subject to private or political influence in line also with Article 22a par 2 which sets out the 
independence of regulatory authorities from any other public or private entity, market 
interests or governments.
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Amendamentul 496
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Statele membre asigură existenţa la 
nivel naţional a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorităţii naţionale de 
reglementare are dreptul la apel în faţa unui 
organism independent.

(13) Statele membre asigură existenţa la 
nivel naţional a mecanismelor adecvate 
care să garanteze că partea afectată de o 
decizie a autorităţii naţionale de 
reglementare are dreptul la apel în faţa 
unui tribunal sau a unei alte autorităţi 
naţionale independente de părţile în cauză 
şi de orice guvern.

Or. de

Justificare

In order to ensure the independence and integrity of national regulatory authorities, appeals 
should be undertaken by an independent and neutral body, such as the Courts, which is not 
subject to private or political influence. Making the Courts the body of appeal against 
decisions by the regulatory authority will make these decisions more independent of political 
influence. This is especially important since in some countries public bodies are also affected 
by such decisions.

Amendamentul 497
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 

eliminat
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articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 498
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

The proposed comitology procedure would restrict the influence of the European Parliament, 
thus removing essential decisions from the legislative procedure. As the results of a 
comitology procedure are potentially very far-reaching and such provisions affect the 
substance of the unbundling provisions which apply to distribution system operators, this 
should be rejected. The scale of the transfer of powers to the Commission is also 
inappropriate.
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Amendamentul 499
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 500
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat
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Or. en

Justificare

Deletion of comitology procedure.

Amendamentul 501
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

The powers proposed here by the Commission to issue guidelines through the regulatory 
procedure with scrutiny significantly curb the rights of the European Parliament and should 
be rejected.

Amendamentul 502
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14
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Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul 
de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Article 22c(14) shall be deleted for the reason that the respective provision would shift 
significant powers to the Commission, namely the power to determine the competences of the 
regulators.

Amendamentul 503
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Comisia poate adopta orientări privind 
punerea în aplicare de către autorităţile de 
reglementare a competenţelor prevăzute la 
prezentul articol. Această măsură, care are 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3).

(14) Comisia poate modifica orientări 
privind punerea în aplicare de către 
autorităţile de reglementare a 
competenţelor prevăzute la prezentul 
articol. Această măsură, care are scopul de 
a modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se modifică în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

Or. de
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Justificare

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Amendamentul 504
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 14a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(14a) Statele membre furnizează fondurile 
necesare înfiinţării unui Consiliu al 
consumatorilor de gaz şi electricitate, care 
să acţioneze ca un organism de protecţie a 
consumatorilor, independent de 
autoritatea de reglementare. Acesta pune 
la dispoziţie un punct de contact unic 
pentru consumatori şi investighează 
reclamaţiile împotriva societăţilor de 
distribuţie a energiei, furnizează 
organismelor de reglementare, guvernului 
şi societăţilor consultanţă cu privire la 
nevoile consumatorilor,  dispune de 
drepturi clar stabilite în ceea ce priveşte 
accesul la informaţii şi are autoritatea de 
a publica informaţiile respective în scopul 
promovării unor standarde înalte în 
materie de servicii de aprovizionare cu 
energie pentru consumatori.

Or. en

Justificare

The rights of consumers need to be protected and enhanced. One such method, already being 
adopted by some Member States, is the establishment of an Energy Consumer Council. Such 
bodies should be established across the Union.
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Amendamentul 505
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autorităţile de reglementare cooperează 
cel puţin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaţionale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a reţelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de energie 
electrică şi distribuirea capacităţii 
transfrontaliere, precum şi pentru a garanta 
un nivel minim al capacităţii de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permiţând dezvoltarea unei concurenţe 
efective. 

(2) Autorităţile de reglementare cooperează 
cel puţin la nivel regional pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaţionale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a reţelei, pentru a 
dezvolta capacităţi transfrontaliere 
eficiente, precum şi pentru a garanta un 
anumit nivel minim al capacităţii de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permiţând dezvoltarea unei concurenţe 
efective. Aceste acorduri ar trebui să 
faciliteze dezvoltarea schimburilor 
comune de energie electrică.

Or. de

Justificare

The requisite infrastructure needs to be created in order to establish cross-border 
competition. This also includes sufficient interconnection capacity. Given the associated 
social costs, bottlenecks cannot be overcome by development per se. A minimum level of 
interconnection capacity is not a sufficient basis for the market integration required.

Amendamentul 506
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autorităţile de reglementare cooperează 
cel puţin la nivel regional pentru a încuraja 

(2) Autorităţile de reglementare cooperează 
cel puţin la nivel regional pentru a încuraja 
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încheierea de acorduri operaţionale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a reţelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de energie 
electrică şi distribuirea capacităţii 
transfrontaliere, precum şi pentru a 
garanta un nivel minim al capacităţii de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permiţând dezvoltarea unei concurenţe 
efective.

încheierea de acorduri operaţionale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a reţelei, pentru a 
promova schimburile comune de energie 
electrică şi distribuirea capacităţii 
transfrontaliere, precum şi pentru a permite
un nivel minim al capacităţii de 
interconectare, inclusiv prin intermediul 
de noi interconectări în interiorul regiunii 
şi între regiuni, permiţând dezvoltarea 
unei concurenţe efective şi îmbunătăţirea 
securităţii aprovizionării.

Or. en

Amendamentul 507
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Autorităţile de reglementare cooperează 
cel puţin la nivel regional pentru a 
încuraja încheierea de acorduri 
operaţionale necesare în vederea asigurării 
unei gestionări optime a reţelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de energie 
electrică şi distribuirea capacităţii 
transfrontaliere, precum şi pentru a garanta 
un nivel minim al capacităţii de 
interconectare în interiorul regiunii, 
permiţând dezvoltarea unei concurenţe 
efective.

(2) Autorităţile de reglementare din statele 
membre cooperează pentru a încuraja 
încheierea de acorduri operaţionale 
necesare în vederea asigurării unei 
gestionări optime a reţelei, pentru a 
dezvolta schimburile comune de energie 
electrică şi distribuirea capacităţii 
transfrontaliere, precum şi pentru a garanta 
un nivel minim al capacităţii de 
interconectare, permiţând dezvoltarea unei 
concurenţe efective.

Or. es
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Amendamentul 508
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Acţiunile menţionate la alineatul (2) 
se realizează, după caz, în consultare cu 
celelalte autorităţi naţionale în cauză şi 
fără a aduce atingere competenţelor 
specifice ale acestora.

Or. en

Amendamentul 509
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22c – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Pentru a se asigura faptul că 
integrarea pieţei regionale a energiei 
electrice este reflectată în structuri de 
reglementare adecvate, autorităţile de 
reglementare naţionale din statele 
membre în cauză asigură, în cooperare 
strânsă cu Agenţia şi sub direcţia acesteia, 
că cel puţin următoarele misiuni cu 
caracter de reglementare sunt realizate în 
ceea ce priveşte pieţele lor regionale:
(a) armonizarea, cel puţin la nivelul 
regional corespunzător, a tuturor 
codurilor tehnice şi de piaţă pentru 
operatorii de sistem de transport vizaţi şi 
pentru alţi operatori de pe piaţă;
(b) armonizarea normelor privind 
gestionarea congestionării şi 
redistribuirea echitabilă a veniturilor 
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şi/sau a costurilor legate de gestiunea 
congestionării între operatorii de pe piaţă:
(c) definirea unui set de puncte nodale 
sau de zone care să servească drept bază 
geografică pentru stabilirea de semnale de 
poziţionare şi de determinare a ordinii de 
priorităţi;
(d) norme care să asigure că proprietarii 
şi/sau gestionarii schimburilor de energie 
care funcţionează pe piaţa regională sunt 
pe deplin independenţi de proprietarii 
şi/sau gestionarii activelor de producţie.

Or. en

Justificare

As progress is made in developing regional energy markets it is essential that efforts are 
made to ensure that there is no 'regulation' gap between the national and regional market.  
This requires that the powers of the national regulator be specified in these areas .

Amendamentul 510
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Autorităţile de reglementare încheie 
acorduri între ele pentru a favoriza 
cooperarea în domeniul reglementării.

Or. en

Justificare

This should encourage further cross-boarder regulation harmonisation.
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Amendamentul 511
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Autorităţile de reglementare au 
dreptul de a încheia acorduri între ele, 
pentru a favoriza cooperarea în domeniul 
reglementării.

Or. de

Justificare

Regulatory authorities need to be empowered under their national legislation to establish 
agreements with other EU regulatory authorities in order to foster greater regulatory 
cooperation and consistency.

Amendamentul 512
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Autorităţile de reglementare au 
dreptul de a încheia acorduri cu alte 
autorităţi de reglementare din UE, pentru 
a favoriza cooperarea în domeniul 
reglementării.

Or. en

Justificare

Regulatory authorities need to be empowered under their national legislation to establish 
agreements with other EU regulatory authorities in order to foster greater regulatory 
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cooperation and consistency

Amendamentul 513
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 2b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Pentru a se asigura faptul că integrarea 
pieţelor regionale ale energiei electrice 
este reflectată în structuri de reglementare 
adecvate, autorităţile de reglementare 
naţionale din statele membre în cauză 
asigură, în cooperare strânsă cu Agenţia 
şi sub direcţia acesteia, că cel puţin
următoarele misiuni cu caracter de 
reglementare sunt realizate în ceea ce 
priveşte pieţele lor regionale:
(a) armonizarea, cel puţin la nivelul 
regional corespunzător, a tuturor 
codurilor tehnice şi de piaţă pentru 
operatorii de sistem de transport vizaţi şi 
pentru alţi operatori de pe piaţă;
(b) armonizarea normelor privind 
gestionarea congestionării şi 
redistribuirea echitabilă a veniturilor 
şi/sau a costurilor legate de gestiunea 
congestionării între operatorii de pe piaţă:
(c) definirea unui set de puncte nodale 
sau de zone care să servească drept bază 
geografică pentru stabilirea de semnale de 
poziţionare şi de determinare a ordinii de 
priorităţi;
(d) norme care să asigure că proprietarii 
şi/sau gestionarii schimburilor de energie 
care funcţionează pe piaţa regională sunt 
pe deplin independenţi de proprietarii 
şi/sau gestionarii activelor de producţie;
(e) norme care să asigure că niciun 
operator nu deţine o cotă de piaţă mai 
mare de 20% din totalul pieţei respective.
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Or. en

Justificare

As progress is made in developing regional energy markets it is essential that efforts are 
made to ensure that there is no 'regulation' gap between the national and regional market.  
This requires that the powers of the national regulator be specified in these areas.

Amendamentul 514
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Agenţia decide cu privire la regimul de 
reglementare pentru infrastructura care 
leagă cel puţin două state membre:

(3) Agenţia decide cu privire la regimul de 
reglementare pentru infrastructura care 
leagă cel puţin două state membre în 
situaţia în care autorităţile naţionale de 
reglementare competente nu au ajuns la un 
acord cu privire la regimul de reglementare 
adecvat în termen de şase luni de la data 
primirii de către ultima dintre ele a 
dosarului în cauză.

a) la solicitarea comună a autorităţilor 
naţionale de reglementare competente sau
b) în situaţia în care autorităţile naţionale 
de reglementare competente nu au ajuns la 
un acord cu privire la regimul de 
reglementare adecvat în termen de şase 
luni de la data primirii de către ultima 
dintre ele a dosarului în cauză.

Or. es

Justificare

Since interconnections are of supranational value and are of Community interest and 
competence, the Agency should have the power to initiate its decisional procedures in cases 
where no agreement exists between Member States, 
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Amendamentul 515
Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligaţia autorităţilor naţionale 
de reglementare de a coopera reciproc şi 
cu agenţia şi cu privire la situaţiile în care 
agenţia capătă competenţa de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare 
pentru infrastructurile care leagă cel 
puţin două state membre. Aceste măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. es

Justificare

It needs to be clarified that the exception to article 8.1 will not mean the automatic creation of 
a differentiated ISO for each vertically integrated undertaking if requested in the framework 
of Article 10.

Amendamentul 516
Gunnar Hökmark

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu eliminat
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privire la obligaţia autorităţilor naţionale 
de reglementare de a coopera reciproc şi 
cu agenţia şi cu privire la situaţiile în care 
agenţia capătă competenţa de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare 
pentru infrastructurile care leagă cel 
puţin două state membre. Aceste măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

Or. en

Justificare

Deletion of comitology procedure.

Amendamentul 517
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligaţia autorităţilor naţionale de 
reglementare de a coopera reciproc şi cu 
agenţia şi cu privire la situaţiile în care 
agenţia capătă competenţa de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare 
pentru infrastructurile care leagă cel 
puţin două state membre. Aceste măsuri, 
care au scopul de a modifica anumite 
elemente neesenţiale din prezenta directivă 
prin completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3).

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligaţia autorităţilor naţionale de 
reglementare de a coopera reciproc şi cu 
agenţia  Aceste măsuri, care au scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale din 
prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27a alineatul (3).
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Or. en

Amendamentul 518
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22d – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia poate adopta orientări cu 
privire la obligaţia autorităţilor naţionale de 
reglementare de a coopera reciproc şi cu 
agenţia şi cu privire la situaţiile în care 
agenţia capătă competenţa de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare pentru 
infrastructurile care leagă cel puţin două 
state membre. Aceste măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3).

(4) Comisia poate modifica orientări cu 
privire la obligaţia autorităţilor naţionale de 
reglementare de a coopera reciproc şi cu 
agenţia şi cu privire la situaţiile în care 
agenţia capătă competenţa de a decide în 
legătură cu regimul de reglementare pentru 
infrastructurile care leagă cel puţin două 
state membre. Aceste măsuri, care au 
scopul de a modifica anumite elemente 
neesenţiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia, se modifică în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 27b 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Amendamentul 519
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22e – alineatul 2
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Text propus de Comisie Amendament

(2) În termen de patru luni, agenţia îşi 
prezintă avizul atât autorităţii de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât şi autorităţii de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

(2) În termen de două luni, agenţia îşi 
prezintă avizul atât autorităţii de 
reglementare care l-a solicitat sau, dacă 
este cazul, Comisiei, cât şi autorităţii de 
reglementare care a luat decizia în cauză.

Or. de

Justificare

Shorter time limit.

Amendamentul 520
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22e – alineatul 9

Text propus de Comisie Amendament

(9) Comisia adoptă orientări prin care se 
stabilesc detaliile procedurii care trebuie 
urmată la aplicarea prezentului articol. 
Această măsură, care are scopul de a 
modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.
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Amendamentul 521
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziţia 
autorităţii naţionale de reglementare, a 
autorităţii naţionale din domeniul 
concurenţei şi a Comisiei, timp de cel puţin 
cinci ani, toate datele pertinente cu privire 
la tranzacţiile din cadrul contractelor de 
furnizare de energie electrică şi de derivate 
în domeniul energiei electrice cu clienţi 
angro şi cu operatori de sisteme de 
transport.

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziţia 
autorităţii naţionale de reglementare, a 
autorităţii naţionale din domeniul 
concurenţei şi a Comisiei, timp de cel puţin 
cinci ani, toate datele necesare cu privire la 
tranzacţiile din cadrul contractelor de 
furnizare de energie electrică şi de derivate 
în domeniul energiei electrice cu clienţi 
angro şi cu operatori de sisteme de 
transport.

Or. de

Justificare

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Amendamentul 522
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Statele membre solicită întreprinderilor 
de furnizare să păstreze la dispoziţia 
autorităţii naţionale de reglementare, a 
autorităţii naţionale din domeniul 

Statele membre solicită întreprinderilor de 
furnizare să păstreze la dispoziţia  
autorităţii naţionale din domeniul 
concurenţei şi a Comisiei, timp de cel puţin 
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concurenţei şi a Comisiei, timp de cel puţin 
cinci ani, toate datele pertinente cu privire 
la tranzacţiile din cadrul contractelor de 
furnizare de energie electrică şi de derivate 
în domeniul energiei electrice cu clienţi 
angro şi cu operatori de sisteme de 
transport.

cinci ani, toate datele pertinente cu privire 
la tranzacţiile din cadrul contractelor de 
furnizare de energie electrică şi de derivate 
în domeniul energiei electrice cu clienţi 
angro şi cu operatori de sisteme de 
transport.

Or. de

Justificare

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Amendamentul 523
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Datele cuprind detalii privind 
caracteristicile financiare, cum ar fi durata, 
regulile privind furnizarea şi decontarea, 
precum şi cantitatea, datele şi perioadele de 
executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele 
de identificare ale consumatorului angro în 
cauză, cât şi detaliile specifice ale tuturor 
contractelor neîncheiate de furnizare a 
energiei electrice şi a derivatelor 
energetice.

(2) Datele pot cuprinde detalii privind 
caracteristicile financiare, cum ar fi durata, 
regulile privind furnizarea şi decontarea, 
precum şi cantitatea, datele şi perioadele de 
executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele 
de identificare ale consumatorului angro în 
cauză, cât şi detaliile specifice ale tuturor 
contractelor neîncheiate de furnizare a 
energiei electrice şi a derivatelor 
energetice.

Or. de

Justificare

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.
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Amendamentul 524
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Datele cuprind detalii privind 
caracteristicile financiare, cum ar fi durata, 
regulile privind furnizarea şi decontarea, 
precum şi cantitatea, datele şi perioadele de 
executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele 
de identificare ale consumatorului angro în 
cauză, cât şi detaliile specifice ale tuturor 
contractelor neîncheiate de furnizare a 
energiei electrice şi a derivatelor 
energetice.

(2) Datele pot cuprinde detalii privind 
caracteristicile financiare, cum ar fi durata, 
regulile privind furnizarea şi decontarea, 
precum şi cantitatea, datele şi perioadele de 
executare, preţurile tranzacţiei, mijloacele 
de identificare ale consumatorului angro în 
cauză, cât şi detaliile specifice ale tuturor 
contractelor neîncheiate de furnizare a 
energiei electrice şi a derivatelor 
energetice.

Or. de

Justificare

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Amendamentul 525
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziţia participanţilor 
pe piaţă elemente ale acestor informaţii, 

eliminat
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cu condiţia ca informaţiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piaţă sau privind 
tranzacţii individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informaţiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

Or. de

Justificare

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Amendamentul 526
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziţia participanţilor 
pe piaţă elemente ale acestor informaţii, 
cu condiţia ca informaţiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piaţă sau privind 
tranzacţii individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informaţiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

eliminat

Or. de

Justificare

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
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and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Amendamentul 527
Patrizia Toia, Vittorio Prodi, Pia Elda Locatelli

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziţia participanţilor 
pe piaţă elemente ale acestor informaţii, 
cu condiţia ca informaţiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piaţă sau privind 
tranzacţii individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informaţiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

This new article should propose general rules on record keeping. It should not go as to 
prescribe that all data must be at disposal of all authorities that can possibly decide to 
publish them. Actually commercially sensitive data must only be provided in case the antitrust 
authorities start a proceeding. A clear distinction should be drawn between record keeping 
and sending and publication of information.

Amendamentul 528
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziţia participanţilor 
pe piaţă elemente ale acestor informaţii, cu 
condiţia ca informaţiile sensibile din punct 
de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piaţă sau privind 
tranzacţii individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informaţiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

(3). În vederea ameliorării acordurilor 
privind transparenţa, autoritatea de 
reglementare poate decide să pună la 
dispoziţia participanţilor pe piaţă elemente 
ale informaţiilor puse la dispoziţia sa de 
către întreprinderi de furnizare, cu 
condiţia ca informaţiile sensibile din punct 
de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piaţă sau privind 
tranzacţii individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informaţiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 
Directivei 2004/39/CE.

Or. en

Justificare

There should be greater clarity as to the nature and purpose of the release of information 
gathered by the regulatory authority, in order to avoid any possible discretionary or even 
discriminatory treatment by the NRA in the disclosure of information.

Amendamentul 529
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) Autoritatea de reglementare poate 
decide să pună la dispoziţia participanţilor
pe piaţă elemente ale acestor informaţii, 
cu condiţia ca informaţiile sensibile din 
punct de vedere comercial privind actori 
individuali de pe piaţă sau privind 
tranzacţii individuale să nu fie divulgate. 
Prezentul alineat nu se aplică cu privire la 
informaţiile referitoare la instrumentele 
financiare care intră în sfera de aplicare a 

(3) Autoritatea de reglementare îi
informează în legătură cu investigaţiile 
sau cererile sale pe participanţii pe piaţă,
garantând în acelaşi timp că informaţiile 
sensibile din punct de vedere comercial 
privind actori individuali de pe piaţă sau 
privind tranzacţii individuale nu sunt
divulgate.
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Directivei 2004/39/CE.

Or. en

Justificare

To ensure that there is always transparency in decision making while at the same time 
commercial confidentiality is respected, paragraph 3 needs to be amended.

Amendment 530
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 
metodele şi modalităţile de păstrare a 
datelor, cât şi formatul şi conţinutul 
acestora. Aceste măsuri, care au scopul de 
a modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

 The powers proposed here by the Commission to issue guidelines through the regulatory 
procedure with scrutiny significantly curb the rights of the European Parliament and should 
be rejected.
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Amendamentul 531
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 
metodele şi modalităţile de păstrare a 
datelor, cât şi formatul şi conţinutul 
acestora. Aceste măsuri, care au scopul de 
a modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Amendamentul 532
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 
metodele şi modalităţile de păstrare a 
datelor, cât şi formatul şi conţinutul 
acestora. Aceste măsuri, care au scopul de 

eliminat



PE404.530v01-00 48/80 AM\714963RO.doc

RO

a modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

Or. de

Justificare

The records to be kept form economically sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.

Amendamentul 533
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme 
a prezentului articol, Comisia poate 
adopta orientări care să definească 
metodele şi modalităţile de păstrare a 
datelor, cât şi formatul şi conţinutul 
acestora. Aceste măsuri, care au scopul de 
a modifica anumite elemente neesenţiale 
din prezenta directivă prin completarea 
acesteia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 27b alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

This authorisation for guidelines is not necessary, as it is not clear how these details could be 
established under a comitology procedure.
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Amendamentul 534
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate adopta
orientări care să definească metodele şi 
modalităţile de păstrare a datelor, cât şi 
formatul şi conţinutul acestora. Aceste 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

(4) În scopul asigurării aplicării uniforme a 
prezentului articol, Comisia poate modifica 
orientările care au definit metodele şi 
modalităţile de păstrare a datelor, cât şi 
formatul şi conţinutul acestora. Aceste 
măsuri, care au scopul de a modifica 
anumite elemente neesenţiale din prezenta 
directivă prin completarea acesteia, se 
modifică în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 27b alineatul (3).

Or. de

Justificare

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Amendamentul 535
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12

Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce priveşte tranzacţiile cu 
derivate energetice efectuate de 

eliminat
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întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro şi cu operatori de 
sisteme de transport, prezentul articol se 
aplică numai după adoptarea, de către 
Comisie, a orientărilor menţionate la 
alineatul (4).

Or. de

Justificare

Article 22f should simply describe the framework conditions pertaining to compulsory record 
keeping, and not specify the exact content of the data concerned. This should be done through 
the relevant guidelines.

Amendamentul 536
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce priveşte tranzacţiile cu 
derivate energetice efectuate de 
întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro şi cu operatori de 
sisteme de transport, prezentul articol se 
aplică numai după adoptarea, de către 
Comisie, a orientărilor menţionate la 
alineatul (4).

eliminat

Or. de

Justificare

The records to be kept form economically  sensitive information that should not be published. 
For this reason, a clear distinction should be made between which data are simply to be kept 
and which are to be published. Article 22f should simply describe the framework conditions 
pertaining to compulsory record keeping, and not specify the exact content of the data 
concerned. This should be done through the relevant guidelines.



AM\714963RO.doc 51/80 PE404.530v01-00

RO

Amendamentul 537
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce priveşte tranzacţiile cu 
derivate energetice efectuate de 
întreprinderile de furnizare cu 
consumatori angro şi cu operatori de 
sisteme de transport, prezentul articol se 
aplică numai după adoptarea, de către 
Comisie, a orientărilor menţionate la 
alineatul (4).

eliminat

Or. en

Justificare

Since Article 22f para 2 describes sufficiently clear the data to be kept in record, no further 
specification by guidelines is required.

Amendamentul 538
Christian Ehler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22f – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În ceea ce priveşte tranzacţiile cu 
derivate energetice efectuate de 
întreprinderile de furnizare cu consumatori 
angro şi cu operatori de sisteme de 
transport, prezentul articol se aplică numai 
după adoptarea, de către Comisie, a
orientărilor menţionate la alineatul (4).

(5) În ceea ce priveşte tranzacţiile cu 
derivate energetice efectuate de 
întreprinderile de furnizare cu consumatori 
angro şi cu operatori de sisteme de 
transport, prezentul articol se aplică numai 
după adoptarea orientărilor menţionate la 
alineatul (4).

Or. de
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Justificare

This proposal is intended to ensure that the guidelines are adopted under the normal 
procedure by Parliament and the Council. Powers should be conferred on the Commission 
solely for the purposes of any necessary adjustments.

Amendamentul 539
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22 f a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 22fa
(1) Fără a aduce atingere articolului 22c 
alineatul (3) litera (b), autorităţile 
naţionale de reglementare pot impune 
utilizatorilor de sistem identificaţi ca 
având putere semnificativă pe piaţă, în 
conformitate cu articolul 22h:
(a) obligaţii de a asigura transparenţa în 
privinţa publicării informaţiilor specifice, 
precum informaţii contabile, specificaţii 
tehnice, date specifice privind contractele 
de vânzare, termeni şi condiţii pentru 
furnizarea de servicii şi accesul la acestea, 
precum şi preţuri;
(b) dacă utilizatorul de sistem 
discriminează părţile contractante cu 
privire la aceleaşi tranzacţii, autoritatea 
naţională de reglementare poate impune 
obligaţia de acordare a unui tratament 
echitabil, şi în special, abolirea oricărei 
clauze contractuale majore considerate 
discriminatorii, inclusiv preţuri, termene 
de plata, tehnici şi condiţii discriminatorii 
de vânzare şi cumpărare şi excluderea 
oricărei clauze contractuale prin care se 
condiţionează încheierea contractului de 
asumarea unor angajamente care, 
datorită naturii acestora sau fiind 
contrare practicilor contractuale curente, 
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nu fac obiectul contractului respectiv;
(c) dacă lipsa unei concurenţe efective 
duce la situaţia în care utilizatorul 
sistemului poate menţine preţurile la un 
nivel prea scăzut sau prea ridicat, 
autoritatea naţională de reglementare 
poate impune obligaţii privind controlul 
temporar asupra preţurilor, inclusiv 
obligaţia ca preţurile să fie corelate cu 
obligaţiile şi costurile referitoare la 
sistemele de contabilitate a costurilor şi 
tarifare. Atunci când se impune obligaţia 
utilizării unor mecanisme de tarifare care 
reflectă costurile, controlul asupra 
preţurilor se bazează pe costurile 
suportate de utilizatorul sistemului pentru 
producţie şi investiţii, incluzând un profit 
corespunzător acestor investiţii în condiţii 
normale de activitate. 
(2) Autoritatea naţională de reglementare 
poate interzice utilizatorilor sistemului cu 
putere semnificativă pe piaţa menţionată 
în articolul 22h alineatul (1), după 
urmarea procedurilor stabilite în articolul 
22h:
(a) să stabilească preţuri excesive pentru 
concurenţii întreprinderilor afiliate sau 
pentru întreprinderi care face parte din 
întreprinderi integrate pe verticală în 
sensul articolului 2;
(b) să stabilească preţuri nejustificat de 
reduse în comparaţie cu preţurile stabilite 
de concurenţii eficienţi;
(c) să demonstreze o preferinţă 
nejustificată pentru anumiţi consumatori; 
sau
(d) să grupeze servicii în cadrul unor 
pachete în mod nejustificat.
(3) Se creează un mecanism de recurs 
fără a aduce atingere exercitării dreptului 
la recurs în temeiul legislaţiei comunitare 
şi naţionale. Recursurile nu provoacă 
efectul de suspendare.”



PE404.530v01-00 54/80 AM\714963RO.doc

RO

Or. en

Justificare

In case a national regulator finds that the market of electricity is dominated by one or more 
system users, they should be able to impose measures which ensure the market brings benefits 
to the final users, while at the same time becoming more competitive. At the same time, an 
appeal mechanism should be provided for.

Amendamentul 540
Britta Thomsen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/54/CE
Articolul 22fb (nou)

Text propus de Comisie Amendament

„Articolul 22fb
(1) Pentru promovarea unei concurenţe 
efective pe pieţele de energie electrică şi 
de gaze, pentru evitarea abuzurilor de 
poziţie dominantă şi protejarea intereselor 
consumatorilor, autorităţile naţionale de 
reglementare realizează o analiză a pieţei 
pentru clienţii en gros, clienţii finali şi 
serviciile conexe pentru a determina 
nivelul concurenţei efective pe piaţa 
relevantă.
(2) Dacă concurenţa pe pieţele identificate 
nu este eficientă în sensul atingerii 
scopurilor stabilite în articolul 1, 
autorităţile naţionale de reglementare 
analizează dacă un utilizator de sistem are 
o poziţia echivalentă poziţiei dominante, 
adică o poziţie dată de o forţă economică 
care îi asigură puterea de a acţiona, într-o 
măsură considerabil de mare, 
independent de concurenţii, clienţii şi, în 
cele din urmă, de consumatorii săi. 
Autorităţile naţionale de reglementare 
publică concluziile analizei pe paginile lor 
oficiale de internet.
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(3) În procesul identificării utilizatorilor 
de sistem cu putere semnificativă pe piaţă, 
şi fără a aduce atingere dreptului 
comunitar, autorităţile naţionale de 
reglementare iau în considerare 
următoarele:
(a) prezenţa unui utilizator-operator de 
sistem în zona geografică a unei anumite 
pieţe şi pe pieţe aflate în strânsă legătură, 
în situaţiile în care legăturile dintre cele 
două pieţe permit ca puterea deţinută într-
una dintre pieţe să fie impusă şi pe 
cealaltă piaţă, consolidând astfel puterea 
pe piaţă a operatorului respectiv;
(b) dimensiunea utilizatorului de sistem şi 
cota sa de piaţă;
(c) domeniul de activitate al utilizatorului 
de sistem şi al societăţilor controlate de 
acesta şi domeniul de activitate al 
companiei care deţine controlul asupra 
utilizatorului de sistem, integrarea 
verticală şi caracteristicile specifice ale 
pieţelor identificate în privinţa legăturilor, 
diversificării produselor şi domeniului 
bunurilor şi serviciilor oferite în cadrul 
unor pachete;
(d) existenţa unor bariere în calea intrării 
pe piaţă, a creşterii şi a expansiunii;
(e) lipsa sau nivelul redus al puterii de 
cumpărare compensatorii;
(f) lipsa concurenţei potenţiale;
(g) economiile la scară şi activitatea.
(4) Nu mai târziu de doi ani de la intrarea 
în vigoare a Directivei .../.../CE de 
modificare a Directivei 2003/54/CE 
privind normele comune pentru piaţa 
internă de energie electrică şi din trei în 
trei ani de la revizuirea precedentă, 
autorităţile naţionale de reglementare 
realizează analize de piaţă pentru pieţele 
relevante. Orice operator de sistem poate 
solicita realizarea mai devreme a unei 
analize de piaţă, dacă condiţiile 
concurenţei pe respectiva piaţă s-au 
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modificat în mod semnificativ de la ultima 
analiză de piaţă şi dacă de la publicarea 
concluziilor menţionate la alineatul (2) s-
a scurs mai mult de un an. Refuzul 
realizării analizelor de piaţă suplimentare 
este justificat în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

The electricity sector in the European Union is prone to competition problems given the high 
level of concentration, the vertical integration and the complexity of the offers. Furthermore, 
structural features of the sector –natural monopoly and the fact that investments are only 
changing these features in 10 years time make it necessary to allow regulators to intervene in 
the short time. In parallel with the telecoms sector, regulators should be able to analyze the 
market and to determine whether or not a system user enjoys a position of dominance.

Amendamentul 541
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 13 a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13a) La articolul 26 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Statele membre pot excepta 
parcurile industriale de la prevederile 
Capitolelor III, IV, V, VI şi VII. 
Principiul accesului terţilor nu este 
afectat de astfel de derogări. Mai mult, 
derogările nu pot influenţa activitatea 
sistemelor de distribuţie publice.”

Or. xm

(Adaugă un nou paragraf 2a la articolul 26 din Directiva 2003/54/CE)
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Justificare

Special rules should be possible for industrial sites, as this relates primarily to use by 
industrial consumers within this sector.

Amendamentul 542
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 13 a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13a) La articolul 26 se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Statele membre pot excepta 
parcurile industriale de la prevederile 
Capitolelor III, IV, V, VI şi VII.
Principiul accesului terţilor nu este 
afectat de astfel de derogări. Mai mult, 
derogările nu pot influenţa activitatea 
sistemelor de distribuţie publice.”

Or. en

(Adaugă un nou paragraf 2a la articolul 26 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Today, operators of energy grids on industrial sites do not have to comply with a series of 
obligations on the operation of the grid in all Member States. EU legislation should formally 
enable Member States to provide derogations for industrial sites to ensure legal certainty. 
The differentiated treatment of industrial grids is important as it ensures proportionate efforts 
while not compromising the aims of liberalisation. This does not compromise the rights of end 
consumers on industrial sites. Typically, there are few independent end consumers supplied 
from industrial sites.
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Amendamentul 543
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 a (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 28 – alineatul 1 – litera (h a) (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(14a) La articolul 28 alineatul (1) se 
adaugă următoarea literă:
“(ha) mecanismele prin care statele 
membre integrează toate costurile privind 
mediul, nu doar cele legate de schimbările 
climatice, în preţurile energiei şi 
implicaţiile acestora în alegerea 
combustibilului.”

Or. en

(Adaugă o nouă literă la articolul 28 alineatul 1 din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

Unless the environmental costs associated with electricity generation are included in the 
price the market will remain distorted. As attempts are made through the ETS to include the 
cost of CO2 emission via the auctioning of certificates parallel initiative must be included to 
incorporate other environmental costs into the energy price. The Commission should begin 
monitoring such market distortions.

Amendamentul 544
Jorgo Chatzimarkakis, Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 b (nou)
Directiva 2003/54/CE
Articolul 28 – alineatul 3 – al treilea paragraf  

Text propus de Comisie Amendament

(14b) La articolul 28 alineatul (3), al 
treilea paragraf se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Până la [data transpunerii plus cinci 
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ani] Comisia revizuieşte prevederile 
pentru separarea sistemelor de transport 
şi impactul acestora asupra funcţionării 
pieţei interne a energiei electrice. Aceasta 
examinează, în special, în ce măsură 
opţiunea separării efective şi eficiente din 
articolul 8c s-a dovedit a fi un succes 
pentru asigurarea unei concurenţe loiale 
şi efective în cadrul pieţei interne a 
energiei electrice. Comisia prezintă 
concluziile acestei revizuiri în contextul 
raportului menţionat la alineatul (1).
Raportul examinează, în special, dacă este 
necesar să fie propuse amendamente la 
prezenta directivă de către Comisie şi 
dacă articolul 8 trebuie să devină 
obligatoriu în toate statele membre pentru 
asigurarea unei concurenţe loiale şi 
efective în cadrul pieţei interne a energiei 
electrice. Concluzia privind necesitatea 
introducerii sau neintroducerii unui 
amendament este însoţită de o declaraţie 
detaliată de motivare. Dacă este necesar 
raportul este însoţit de o propunere 
legislativă.”

Or. en

(Înlocuieşte al treilea paragraf de la articolul 28 alineatul (3) din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

This change asks the Commission to conduct a thorough review procedure of the impact of 
the unbundling provisions and in particular the success of effective and efficient unbundling. 
The Commission is asked to submit a report on the review and to propose, where appropriate, 
the necessary changes to the Directive in case effective and efficient unbundling proves to be 
insufficient.

Amendamentul 545
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (a) – partea introductivă şi liniuţele 1 şi 2
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Text propus de Comisie Amendament

(14c) Prima şi a doua liniuţă de la anexa 
A litera (a) se modifică după cum 
urmează:
„(a) dreptul la un contract cu furnizorul 
de energie electrică şi, în plus, cu 
operatorul sistemului de distribuţie, dacă 
este cazul, care să specifice, dacă este 
necesar, pentru fiecare tip de contract:
- identitatea şi adresa societăţii;
- serviciul furnizat, nivelul de calitate 
comercială şi tehnică a serviciilor oferite, 
precum şi termenul necesar pentru 
activarea serviciului;”

Or. de

Justificare

With regard to the second indent: the quality of supply is a basic right in a competitive 
market. It should however already be clear here that 'quality' should refer both to commercial 
and technical standards (to be later defined at the most appropriate level). 'Initial connection' 
is  actually a very marginal issue – it means the first time a new site is linked to the 
distribution network.

Amendamentul 546
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (a) – partea introductivă şi liniuţele 1 şi 2

Text propus de Comisie Amendament

(14c) Prima şi a doua liniuţă de la anexa 
A litera (a) se înlocuiesc cu următorul 
text:
(a) dreptul la un contract cu furnizorul 
de energie electrică şi, în plus, cu 
operatorul sistemului de distribuţie, dacă 
este cazul, care să specifice, dacă este 
necesar, pentru fiecare tip de contract:
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- identitatea şi adresa societăţii;
- serviciul furnizat, nivelul de calitate 
comercială şi tehnică a serviciilor oferite, 
precum şi termenul necesar pentru 
activarea serviciului;

Or. en

Justificare

This amendment serves to clarify and define some terms that have been revealed to be unclear 
in practice. “Service quality” in itself should clarify that quality should refer both to 
commercial and technical standards (to be later defined at the most appropriate level). 
“Initial connection” actually refers to a very marginal issue – that is the first time a newly 
build site is linked to the distribution network.

Amendamentul 547
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 c (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (a) – liniuţa 2

Text propus de Comisie Amendament

(14c) A doua liniuţă de la anexa A litera 
(a) se înlocuieşte cu următorul text:
„- serviciul furnizat, nivelul de calitate 
comercială şi tehnică a serviciilor oferite, 
precum şi termenul necesar pentru 
activarea serviciului;”

Or. en

(Modifică formularea liniuţei 2 de la litera (a) din Anexa A din Directiva 2003/54/CE)

Justificare

“Service quality levels” should be specified as pertaining both to commercial and to technical 
standards. "The time for the initial connection” is too narrow a standard and should be 
broadened to all cases of connection.
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Amendamentul 548
Anni Podimata

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 d (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (c)

Text propus de Comisie Amendament

(14d). Litera (c) de la anexa A se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(c) primirea de informaţii transparente 
şi independente, bazate pe criterii 
comune, privind preţurile şi tarifele 
practicate, precum şi privind condiţiile 
generale aplicabile referitoare la accesul 
la serviciile de energie electrică şi 
utilizarea lor la nivel naţional şi 
comunitar;”

Or. en

(Modifică formularea literei (c) de la Anexa A din Directiva 2003/54/CE)

Amendamentul 549
Fiona Hall

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (d)

Text propus de Comisie Amendament

(14e). Litera (d) de la anexa A se 
înlocuieşte cu următorul text: 
„(d) oferirea unei game largi de 
modalităţi de plată, astfel încât să nu fie 
discriminaţi consumatorii vulnerabili,
printre care se numără contoare preplătite 
şi sisteme de calcul al tarifelor fără taxe, 
dacă este cazul. Orice diferenţă privind 
condiţiile generale reflectă costurile 
pentru furnizor ale diferitelor sisteme de 
plată şi nu este disproporţionată. 
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Condiţiile generale trebuie să fie 
echitabile şi transparente. Ele trebuie 
prezentate într-un limbaj clar şi uşor de 
înţeles. Consumatorii trebuie protejaţi 
împotriva metodelor de vânzare 
necinstite sau care pot induce în eroare, 
cum ar fi barierele necontractuale 
impuse de către comerciantul de energie 
electrică;”

Or. en

(Aceeaşi formulare ca la anexa A litera (d) din Directiva 2003/54/CE, adăugând elemente 
noi)

Amendamentul 550
Mary Honeyball

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 14 e (nou)
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (d)

Text propus de Comisie Amendament

(14e). Litera (d) de la anexa A se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(d) oferirea unei game largi de 
modalităţi de plată, care nu 
discriminează consumatorii vulnerabili.
Condiţiile generale trebuie să fie 
echitabile şi transparente. Ele trebuie 
prezentate într-un limbaj clar şi uşor de 
înţeles. Consumatorii trebuie protejaţi 
împotriva metodelor de vânzare 
necinstite sau care pot induce în eroare,
cum ar fi barierele necontractuale 
impuse de către comerciantul de energie 
electrică;”

Or. en

(Modifică formularea literei (d) de la Anexa A din Directiva 2003/54/CE)
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Justificare

Vulnerable customers in particular need to be protected from payment methods that put them 
at an unfair disadvantage.

Amendamentul 551
Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (h)

Text propus de Comisie Amendament

„(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licenţă de 
furnizare, acces la datele sale de 
măsurare. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor şi procedura de acces a 
furnizorilor şi a consumatorilor la aceste 
date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

(h) pot schimba cu uşurinţă furnizorul. 
Statele membre garantează accesul 
clienţilor la datele necesare pentru a 
permite transferul efectiv al clientului şi 
că aceştia pot acorda acces la datele lor 
oricărei întreprinderi cu o licenţă de 
furnizare de energie electrică. Nu se 
percepe o taxă suplimentară pentru acest 
serviciu. Partea responsabilă cu gestionarea 
datelor satisface orice solicitare 
rezonabilă de a furniza date în mod direct 
unei întreprinderi autorizate de către 
client. Statele membre garantează 
existenţa unei specificaţii stabilite de 
comun acord privind datele necesare 
pentru a permite transferul efectiv al 
clientului, a unei proceduri definite de 
transfer al clientului şi a furnizării 
respectivelor date clientului la cererea 
acestuia. Furnizorul păstrează cel puţin 
date precise privind consumul lunar 
obţinute prin intermediul contoarelor 
inteligente. Statele membre asigură 
instalarea contoarelor inteligente cât de 
curând posibil, dar nu mai târziu de 2020.
Datele astfel obţinute ar trebui să fie puse 
la dispoziţia clientului la cerere, într-un 
format inteligibil şi la un tarif care să 
reflecte serviciul furnizat.

Or. en
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Amendamentul 552
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (h)

Text propus de Comisie Amendament

„(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licenţă de 
furnizare, acces la datele sale de 
măsurare. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor şi procedura de acces a furnizorilor 
şi a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(h) pot schimba cu uşurinţă furnizorul. 
Atunci când procesul de transfer necesită 
informaţii privind punctul de furnizare, 
date de măsurare sau profilul de consum 
standard, statele membre garantează că 
acestea sunt puse la dispoziţia oricărei 
întreprinderi autorizate să aibă acces la 
astfel de date în mod gratuit. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este 
obligată să furnizeze întreprinderii aceste 
date.

Statul membru asigură existenţa unui 
format de prezentare a datelor stabilit de 
comun acord şi a unei proceduri de acces 
al furnizorilor şi, dacă este cazul, al
consumatorilor la aceste date. Nu se percep
costuri suplimentare explicite în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu 
special.

Or. en

Justificare

Amendment focuses on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier, rather than on requiring systems to give the customer such 
data.  In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ 
bills.  Textual change is to clarify intention.
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Amendamentul 553
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (h)

Text propus de Comisie Amendament

„(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licenţă de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor şi procedura de 
acces a furnizorilor şi a consumatorilor la 
aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi fără taxă de 
tranzacţie, oricărui furnizor, acces la 
datele sale de măsurare. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este
obligată să satisfacă toate cererile 
justificate privind astfel de date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor şi procedura de acces a furnizorilor 
şi a consumatorilor la aceste date. 
Autorităţile de reglementare recunosc 
costurile pe care acest serviciu le implică.

Or. de

Justificare

All requests for data should be justified. Efforts must also be made to ensure that the high IT 
and accounting system costs engendered are recognised.

Amendamentul 554
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (h)

Text propus de Comisie Amendament

„(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licenţă de 
furnizare, acces la datele sale de 

(h). pot schimba cu uşurinţă furnizorul. 
Atunci când procesul de transfer necesită 
informaţii privind punctul de furnizare, 
date de măsurare sau profilul de consum 
standard, statele membre garantează că 
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măsurare. Partea responsabilă cu 
gestionarea datelor este obligată să 
furnizeze întreprinderii aceste date. Statul 
membru alege formatul de prezentare a 
datelor şi procedura de acces a furnizorilor 
şi a consumatorilor la aceste date. Nu se 
pot percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

acestea sunt puse la dispoziţia oricărei 
întreprinderi autorizate să aibă acces la 
astfel de date în mod gratuit. Partea 
responsabilă cu gestionarea datelor este 
obligată să furnizeze întreprinderii aceste 
date. Statul membru asigură existenţa 
unui format de prezentare a datelor stabilit 
de comun acord şi a unei proceduri de 
acces al furnizorilor şi, dacă este cazul, al
consumatorilor la aceste date. Nu se percep
costuri suplimentare explicite în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu 
special.

Or. en

Justificare

Amendment focusing on ensuring all data necessary for the switching process is directly 
available to the new supplier. Suppliers do not necessarily have to be licensed, and while it is 
the new supplier that generally needs the metering information, switching systems may 
require the data to be passed to duly authorised third-party metering companies, rather than 
the supplier. In a competitive market, any additional costs will ultimately flow through to 
customers’ bills.

Amendamentul 555
Hannes Swoboda

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (h)

Text propus de Comisie Amendament

(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi care are o licenţă de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor şi procedura de 
acces a furnizorilor şi a consumatorilor la 

(h) faptul că au la dispoziţie datele de 
consum ale acestora şi că pot acorda, prin 
înţelegere explicită şi în mod gratuit, 
oricărei întreprinderi autorizate de 
furnizare, acces la datele sale de măsurare. 
Partea responsabilă cu gestionarea datelor 
este obligată să furnizeze întreprinderii 
aceste date. Statul membru alege formatul 
de prezentare a datelor şi procedura de 
acces a furnizorilor şi a consumatorilor la 
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aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

aceste date. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.

Or. en

Justificare

In some countries such as Austria, suppliers do not require a license for the exercise of their 
activity.

Amendamentul 556
Werner Langen

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

eliminat

Or. de

Justificare

Monthly invoicing can only be presented after an appropriate transitional period. Given that 
remote electronic metering has not yet been introduced everywhere, monthly invoicing will 
multiply accounting costs by twelve. This would lead to significantly higher costs for the final 
consumer and would deny market access to new suppliers who are already operating on tight 
margins.
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Amendamentul 557
Herbert Reul

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

i). informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

eliminat

Or. de

Justificare

Until such time as remote electronic metering has been introduced everywhere, monthly 
invoicing will multiply accounting costs by twelve. This would lead to significantly higher 
costs for the final consumer and would deny market access to new suppliers who are already 
operating on tight margins. Monthly invoicing can therefore only be presented after an 
appropriate transitional period.

Amendamentul 558
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare cu privire la 
consumul real de energie electrică şi la 
costuri suficient de frecventă pentru a le 
permite să reglementeze consumul 
propriu de energie electrică. Se ţine 
seama de rentabilitatea unor astfel de 
măsuri. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu.
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Or. en

Justificare

The text of the Annex should stay in line with the 2006/32/EC Energy Efficiency and Energy 
Services Directive. The text proposed by the Commission would mean inadequate costs.

Amendamentul 559
Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare, cu 
regularitate, cu privire la consumul 
propriu real de energie electrică şi la 
preţuri. Nu se percep costuri explicite în 
sarcina consumatorului pentru acest 
serviciu special.

Or. en

Amendamentul 560
Lena Ek

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare cu privire la 
consumul real de energie electrică şi la 
costuri suficient de frecventă pentru a le 
permite să reglementeze consumul 
propriu de energie electrică. Se ţine 
seama de rentabilitatea unor astfel de 
măsuri. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorului 
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pentru acest serviciu.

Or. en

Justificare

Suggestion adding the following sentence: "The information shall be given by using a 
sufficient time frame, which takes account of the capability of customer's metering equipment 
and the electricity product in question."

Amendamentul 561
Paul Rübig

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea corespunzătoare, cu 
regularitate, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la preţuri. Autorităţile 
de reglementare recunosc costurile pe 
care acest serviciu le implică.

Or. de

Justificare

Whilst consumers should be regularly informed of consumption and prices, there is no reason 
to stipulate a specific time frame for providing the information. A general changeover to 
smart metering requires a proper framework; there is, for example, a need to ensure 
appropriate lead times and that the costs engendered are recognised as network costs and 
reflected in the network tariffs.

Amendamentul 562
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)
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Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea cu privire la consumul 
propriu real de energie electrică şi la 
costuri, suficient de frecventă pentru a le 
permite să reglementeze consumul 
propriu de energie electrică. Nu se percep
costuri explicite în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu special.

Or. en

Justificare

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions.

Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive. In a 
competitive market, any additional costs will ultimately flow through to customers’ bills. 
Textual change is to clarify intention.

Amendamentul 563
Alejo Vidal-Quadras

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (i)

Text propus de Comisie Amendament

(i) informarea corespunzătoare, în fiecare 
lună, cu privire la consumul real de 
energie electrică şi la costuri. Nu se pot 
percepe costuri suplimentare în sarcina 
consumatorului pentru acest serviciu.

(i) informarea cu privire la consumul 
propriu real de energie electrică şi la 
costuri, suficient de frecventă pentru a le 
permite să reglementeze consumul 
propriu de energie electrică. Nu se percep
costuri explicite în sarcina consumatorului 
pentru acest serviciu special.

Or. en

Justificare

The proposed requirement for customers to be informed every month is unnecessarily 
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prescriptive and likely to be disproportionate given the high costs of metering solutions. 
Moreover the area is already covered by Art.13 of the Energy Services Directive.  The 
wording should therefore be closely aligned with ESD to avoid overlapping/conflicting 
requirements in this area.

Amendamentul 564
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (j)

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut la furnizorul 
anterior este lichidat cel târziu la o lună 
după ultima furnizare din partea acestuia.

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului în urma unei 
proceduri care să nu dureze mai mult de o 
lună din momentul în care toate 
informaţiile cerute sunt furnizate şi 
contratul între client şi noul furnizor este 
semnat şi care să se încheie înainte de 
data reală a transferului.

Or. en

Justificare

The switching process must not involve disproportionate effort and time for customers. 
Therefore it is important to have a time limit to the switching process. 

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.

Amendamentul 565
Nikolaos Vakalis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (j)
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Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut la furnizorul anterior 
este lichidat cel târziu la o lună după ultima 
furnizare din partea acestuia.

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului în urma unei 
proceduri care să nu dureze mai mult de o 
lună din momentul în care toate 
informaţiile cerute sunt furnizate şi 
contratul între client şi noul furnizor este 
semnat şi care să se încheie înainte de 
data reală a transferului. Contul
consumatorului avut la furnizorul anterior 
este lichidat cel târziu la o lună după ultima 
furnizare din partea acestuia.

Or. en

Justificare

One of the most important indicators of a competitive and efficient energy market is the ease 
of the switching process for customers. This is why it is important to have a definite time limit 
to the switching process.

Amendamentul 566
Ján Hudacký

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (j)

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut la furnizorul 
anterior este lichidat cel târziu la o lună 
după ultima furnizare din partea acestuia.

(j) posibilitatea, fără a aduce atingere 
contractelor de furnizare existente şi a 
structurii reţelelor private (reţele non 
standard), de a schimba furnizorul în orice 
moment al anului. Statele membre se 
asigură că orientări privind cele mai bune 
practici sunt stabilite pentru un interval 
rezonabil de timp între data transferului şi 
emiterea facturii finale.

Or. en
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Amendamentul 567
Jan Březina

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (j)

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut la furnizorul 
anterior este lichidat cel târziu la o lună
după ultima furnizare din partea acestuia.

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar consumatorul 
are dreptul să primească factura finală
cel târziu la trei luni după ultima furnizare 
din partea acestuia.

Or. en

Justificare

The text of the Annex should stay in line with the 2006/32/EC Energy Efficiency and Energy 
Services Directive. The text proposed by the Commission would mean inadequate costs.

Amendamentul 568
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (j)

Text propus de Comisie Amendament

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut la furnizorul anterior 
este lichidat cel târziu la o lună după 
ultima furnizare din partea acestuia.

(j) posibilitatea de a schimba furnizorul în 
orice moment al anului, iar contul 
consumatorului avut la furnizorul anterior 
este prezentat cel târziu la două luni după 
ultima furnizare din partea acestuia.

Or. en
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Justificare

The requirement should be relaxed to recognise the old supplier’s dependence for the closing 
meter reading on the distribution company/new supplier and on industry processes.

Amendamentul 569
Anne Laperrouze

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15 
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (j a) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ja) contul consumatorului avut la 
furnizorul anterior este lichidat cel târziu 
la o lună după ultima furnizare din partea 
acestuia.

Or. en

Justificare

The switching process must not involve disproportionate effort and time for customers. 
Therefore it is important to have a time limit to the switching process. 

This process should be easy and prompt and not risk being dragged out by any of the involved 
parties. The switching process period must take into account technical requirements but 
cannot become an obstacle that would deter customers from changing suppliers and freeze 
market shares in favour of incumbent suppliers.

Amendamentul 570
Robert Goebbels

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 15
Directiva 2003/54/CE
Anexa A – litera (ja) (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(ja) accesul la un serviciu imparţial de 
consultanţă care să furnizeze gratuit 
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informaţii, de la caz la caz, cu privire la 
măsurile de eficienţă energetică şi 
opţiunile cele mai adecvate privind 
furnizorul şi modalităţile de plată, pentru 
a răspunde nevoilor lor.

Or. en

Amendamentul 571
Rebecca Harms, Claude Turmes

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Prin derogare de la primul şi al doilea 
paragraf al prezentului alineat, 
dispoziţiile noului articol 7a se aplică din 
ziua intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

In derogation from the first and second sub-paragraph of this paragraph, the provisions of 
new Article 7a shall apply from the same day as this Directive enters into force.

Amendamentul 572
Giles Chichester

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Statele membre abrogă actele cu 
putere de lege şi actele administrative care 
împiedică întreprinderile, autorităţile de 
reglementare sau orice altă autoritate din 
sectorul gazului natural să îşi respecte 
îndatoririle sau să îndeplinească 
obligaţiile care le revin în conformitate cu 
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prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Regulatory authorities maybe unable to exercise their legitimate powers or duties under this 
Directive because of national legislation. Artificially low regulated tariffs, which are 
generally enshrined in national law, may prevent the national regulatory authority from 
ensuring no cross-subsidies, and national law may prevent particular measures (e.g. 
auctioning of gas capacity) in certain Member States. Implementation also entails removal of 
such obstacles to effective competition.  

Amendamentul 573
Angelika Niebler

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. În cazul în care o entitate supusă 
controlului autorităţii publice este 
implicată în mod direct sau indirect în 
achiziţia de părţi dintr-o întreprindere 
integrată pe verticală, se comunică 
Comisiei preţul pe care îl implică o astfel 
de tranzacţie.  Comunicarea include 
certificarea valorii activelor de bază de 
către o societate internaţională de audit. 
Comisia utilizează aceste informaţii 
numai în scopul exercitării controlului 
asupra ajutoarelor de stat.

Or. en

Justificare

It is essential that a real level-playing field between state-owned and private-owned 
companies is guaranteed.

Amendamentul 574
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
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Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2a. Comisia prezintă anual Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu 
privire la punerea în aplicare formală şi 
practică a prezentei directive în toate 
statele membre.

Or. en

Justificare

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.

Amendamentul 575
Norbert Glante, Robert Goebbels, Edit Herczog, Atanas Paparizov, Anni Podimata, 
Bernhard Rapkay, Hannes Swoboda, Catherine Trautmann

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)

Text propus de Comisie Amendament

2b. Pe baza consultărilor publice şi a 
discuţiilor cu autorităţile competente şi 
după primirea avizului Agenţiei pentru 
cooperarea autorităţilor de reglementare 
din domeniul energetic, la şase ani de la 
intrarea în vigoare a prezentei directive, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport cu 
privire la necesitatea de a menţine sau 
modifica prezenta directivă. Diferitele 
versiuni de restructurare a companiilor de 
electricitate prevăzute la articolele 8a - 8d 
şi 10 - 10b ale Directivei 2003/54/CE sunt 
verificate, în special avându-se în vedere 
eficienţa impactului acestora asupra 
accesului la reţea şi investiţiile necesare. 
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Or. en

Justificare

This should ensure an effective implementation of regulations provided in the directive.
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